
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-10                   الخميساليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 عيد لمناسبة موسيفيني كاجوتا يوري أوغندا جميورية رئيس ،عباس ودممح الرئيس ىنأ    
 .االستقالل

 فمسطين دولة باسم لكم، نتوجو أن االستقالل بعيد تحتفمون وأنتم يسرنا: "برقيتو في سيادتو وقال
 التقدم من المزيد تحقيق الصديق ولشعبكم لبمدكم متمنين القمبية، تيانينا بأحر  وباسمي، وشعبيا

 ".واالزدىار

 االحتالل إنياء أجل من لشعبنا والداعم التضامني أوغندا لموقف تقديره عن الرئيس وأعرب
قامة لبالدنا  .والسالم والتعايش التسامح مدينة الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة دولتنا وا 

 وكالة وفا : المصدر

 

 دائرة رئيس التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة وعضو الزعنون، سميم الوطني المجمس رئيس بحث
 والبرلمانين العربي، البرلماني االتحاد مستوى عمى التحرك آليات ىولي، أبو أحمد الالجئين شؤون
 تجديد لدعم روبي،األو  االتحاد دول وبرلمانات الدولي، البرلماني واالتحاد واإلسالمي، العربي
 .203لمقرار وفقا ليا الممنوح" األونروا" الالجئين وتشغيل غوث وكالة عمل والية تفويض

 قبل من رسائل توجيو عمى عمان، األردنية العاصمة في عقد الذي المقاء خالل الجانبان واتفق
 وبرلمانات الدولي، البرلماني اتحاد ورئيس العربي، البرلمان اتحاد رئيس من لكل الوطني المجمس

 تجديد لدعم البرازيمي، والبرلمان البريطاني، والبرلمان الكندي، والبرلمان األوروبي، االتحاد دول
 رؤساء عمى الرسائل تعميم منيم والطمب المالي، عجزىا وتغطية ،"األونروا" عمل والية تفويض
 .ليا والمالي السياسي الدعم لحشد العالم، دول برلمانات

 لمبرلمان أخرى رسائل توجيو عمى الوطني، لممجمس بيان وفق أيضا، االتفاق جرى كما
 مساعداتيا تجميد قرار عن لمعدول حكوماتيم عمى لمضغط والبمجيكي، واليولندي، السويسري،
 .تفويضيا تجديد ودعم لألونروا،
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 والبرلمان العربي، البرلمان االتحاد في عضويتو بحكم سيعمل الوطني المجمس إن: الزعنون وقال 
 األوروبية البرلمانية والجمعيات الدولي، البرلمان واالتحاد اإلسالمية، البرلمانات واتحاد العربي،

 القضية محور ىي الالجئين قضية أن الى الفتا التوجو، ىذا لدعم واالفريقية واآلسيوية
 المخيمات، استقرار يحفظ لالجئين خدماتيا تقديم ألن قائمة، ستبقى األونروا وأن الفمسطينية،

 .461لمقرار وفقا لقضيتيم عادل حل إيجاد لحين الالجئين ويحمي

 وكالة وفا : المصدر

 

 زيارة ان الموح ذياب العربية الدول جامعة في الدائم ومندوبيا مصر لدى فمسطين سفير قال 
 المستويات كافة عمى اىدافيا وحققت ناجحة كانت القاىرة الى اشتية محمدد. الوزراء رئيس

 .لمتعاون جديدة افاقا وفتحت واالقتصادية السياسية

 نظيره مع موسعا لقاء عقد اشتية برئاسة الوزاري الوفد ان ،" فمسطين صوت" عبر الموح واضاف
 .المجاالت افةك في البمدين بين والمشترك الثنائي التعاون خاللو بحثا المصري

 الثنائي التعاون افاق لفتح بالده استعداد كامل عن اعرب المصري الوزاري الوفد ان الموح واكد
 تم انو الى منوىا والرياضية واالقتصادية والتعميمية الصحية المجاالت كافة في فمسطين مع

 .التنفيذ موضع تبادليا تم التي والتعاون التفاىم بروتوكوالت لوضع عمل طواقم تشكيل

 عمىو  المصرية القيادة الى عباس محمود الرئيس تحيات نقل اشتية الوزراء رئيس ان الى واشار
 واىمية البمدين بين والتعاون العالقة عمق عمى واكد السيسي الفتاح عيد المصري الرئيس راسيا

 المستوى عمى بالتحرك الرئيس السيد لرؤية الدعم توفير اجل من المستمر السياسي التشاور
 .السياسي االفق انسداد ظل في جديدة افاق لفتح الدولي

 فمسطين اذاعة صوتالمصدر: 
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 ثانيًا : ممف الحكومة 

 يتقاضون الخاص القطاع في العاممين من% 22 إن جيش، أبو نصري. د العمل وزير قال    
 .نساء النسبة ىذه من العظمى والغالبية لألجور، األدنى الحد من أقل

 إحالتيا تم األطفال رياض من مؤسسة 30 أن"  ،" فمسطين صوت" عبر جيش أبو وأضاف
نذار لمقضاء،  بالحد يتعمق فيما الفمسطيني، العمل بقانون التزاميم لعدم أخرى مؤسسة 322وا 
 .لألجور األدنى
 شير، لمدة تستمر لألجور األدنى الحد قانون لتطبيق التفتيشية الحممة أن إلى جيش أبو وأشار
 .والعامالت العمل ألصحاب توعوي واآلخر تفتيشي، منيا جزء

 الخياطة مشاغل ثم األطفال رياض في بدأت التفتيشية الحممة أن إلى جيش أبو وأردف
 .الصغيرة والشركات واألطباء، والمحاماة، اليندسية، المكاتب في والخدمات والسكرتارية،
 مسطيناذاعة صوت فالمصدر: 

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

 نصفيم من محافظة جنين مواطنين 5، الخميس اليومفجر  االسرائيمي، االحتالل أعتقمت قوات 
 مستوطن، دىس  بينما، خالل عمميات دىم وتفتيش لعدة مناطق بالمحافظات الشمالية والقدس

فيما  .الخميل شمال العروب مخيم قرب بعد ىويتيا تعرف لم جامعية طالبة الخميس، اليوم
 الشرقية الجية في الرحمة باب مصمى ، اليوم اإلسرائيمي، االحتالل شرطة من عناصر اقتحمت

 .خشبية قواطع عمى واستولت المبارك، األقصى المسجد من

 يعود االنشاء قيد آخر ومنزل غزال، يعقوب أيمن المواطن منزل االحتالل قواتىدمت  كما
 لحم بيت شرق كيسان قريةفي  أمجد، لشقيقو

 اليوم اقتحم عشرات المستوطنين صباحوفي سياق اقتحامات المستوطنين لممسجد األقصى، 
المسجد األقصى عبر باب المغاربة بحراسة شرطة االحتالل وقواتو الخاصة، وأدت مجموعة من 

 .المستوطنين صمواتيم في ساحات االقصى
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 ورعاة المزارعين ومنازل أراضي تجاه النار االحتالل قوات أطمقت المحافظات الجنوبيةوفي  
المحافظات  جنوب خانيونس وشرق، غزة مدينة شرق من كل في الشرقية المناطق قبالة األغنام

 الجنوبية .

 

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 احمد االسير اقدميم االداري، العتقاليم رفضا الطعام عن المفتوح اضرابيم اسرى 3 صليوا 
 منذ المضرب قعدان وطارق يوما 50 منذ عمي اسماعيل واالسيرين اشير 2 منذ والمضرب غنام
 .التوالي عمى 44الـ لميوم الطعام عن والمضربة المبدي ىبة االسيرة أيضا وبينيم يوما 40

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 أجل من االتحاد في االعضاء الدول خارجية لوزراء الرابع المنتدى اعمال اليوم تنطمق   
 العامة المفوضة وبحضور دولة 12 الى اضافة المالكي رياض الخارجية وزير بمشاركة المتوسط
 .موغريني فدريكا األوروبي االتحاد في واالمن لمسياسة

 المالكي رياض الخارجية وزير ان الفرا الرحيم عبد األوروبي االتحاد لدى فمسطين سفير وقال
 بفمسطين لالعتراف االعضاء الدول كافة فييا سيدعو المنتدى اعمال خالل ىامة كممة سيمقي
 . االحتالل جرائم واستمرار الفمسطينية االراضي في االوضاع عن كاممة صورة وعرض

 السيد رؤية تبني الى المشاركين كافة سيدعو المالكي أن إلى ،" فمسطين صوت" عبر الفرا وأشار
 .لمسالم دولي مؤتمر عقد عمى بالعمل عباس محمود الرئيس

 جمستو في األوروبي البرلمان أن الفرا الرحيم عبد األوروبي االتحاد لدى فمسطين سفير وأكد
 ما فييا بما األوروبي لالتحاد العامة الموازنة سيعتمد الشير ىذا من والعشرين الثالث في المقررة
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 موضوع طرح اعادة بعدم التأكيد مجددا الوطنية السمطة ومؤسسات األونروا وكالة لدعم مقرر ىو 
 .االجتماع ىذا في األونروا لوكالة الدعم تجميد

  :اذاعة صوت فمسطينلمصدرا

 

بات التشريعية التونسية النتائج األولية لالنتخاتخابات التونسية مساء االربعاء لجنة االنأعمنت    
 جممة من مقعدا 23 عمى حصل )اسالمي(  النيضة حركة حزبت وفقًا لمتالي : والتي جاء

 حزب ، فيما حلمقعدا 25 عمى  ،(ليبيرالي" )تونس قمب" حزب يميو  بالبرلمان، مقعدا 344
 المرتبة في تمركز الذي( محافظ) الكرامة ائتالف يميو مقعدا، 33 بــ ثالثا الديمقراطي، التيار
 حركة سادسا بعده تأتي مقعدا، 44 بــ خامسا الحر الدستوري الحزب ثم مقعدا، 34 بــ الرابعة
 . مقعدا 43 بــ( قومي) الشعب

  تونس افريقيا لالنباء:وكالة لمصدرا

 

 األقصى لممسجد اإلسرائيمية االنتياكات استمرار األردنية المغتربين وشؤون الخارجية وزارة نتأدا 
 القدسي لمحرم المتطرفين من واسعة القتحامات اإلسرائيمية الشرطة تسييل وآخرىا ،المبارك
دارة المصمين عمى والتضييق الييودية، األعياد فترة خالل الشريف  وشؤون القدس أوقاف وا 
 . المبارك األقصى المسجد

 ليذه المطمق المممكة رفض عن القضاة سفيان السفير الوزارة باسم الرسمي الناطق وعّبر
 قائمة كقوة إسرائيل التزامات مع تتناقض والتي المسؤولة غير واالستفزازات العبثية الممارسات
 .الدولي القانون بموجب المحتمة الشرقية القدس في باالحتالل

  االنباء االردنيةوكالة :لمصدرا
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 بانخفاض الحالية، المالية السنة في% 2.5 بنسبة مصر اقتصاد ينمو أن الدولي البنك توقع   
 .أشير ستة قبل البنك توقع مع يتوافق بما لكن ،%2.6 البالغ الحكومة ىدف عن طفيف

 العامة، المالية نواتج تحسن مع القوي، نموىا عمى مصر حافظت" مذكرة في الدولي البنك وقال
 ".عام بشكل مواتية مستويات عند الخارجية المعامالت موازين واستقرار

 استمرار مفترضا ،3034-3030 المالية السنة في% 3 إلى النمو يرتفع أن البنك ويتوقع
 .األعمال بيئة وتحسن الكمي، االقتصاد مستوى عمى االصالحات

  روسيا اليوم:لمصدرا

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 فييا ارتقى والتي" قمقيمية" المركز مذبحة  ترتكب الصييونية العصابات -4623  -40-40   
 وغيره شارون أرئيل بقيادة الييودية العصابات أفراد قبل من إعداميم تم شييدًا، سبعين من أكثر
 .االحتالل دولة قادة من

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

